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Termobloklarımız 5 ana parçadan oluşmaktadır. Modüler olması sebebi ile

ürünümüzün her parçası bağımsız olarak değiştirilebilmektedir. Böylelikle

yenilenmesi gereken parçalar ekonomik ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

Firmamız tamamı kendi mühendislerimizin tasarımı olan termoblokları,

tam otomatik makinelerde, uluslararası standartlara uygun özel lazer 

kesim saclar kullanılarak üretilir. Gövde, eşanjör ve fanlar hesaplanan 

ölçülerdeki kalori miktarını birebir sağlamaktadır.

Termoblok kazanlarımız tam otomatik olarak çalışmaktadır. Kömür besleme

düzenli yapıldığı sürece günlerce sorunsuz çalışabilmekte, gereksiz enerji

kullanımını engellemektedir.

Bakım klavuzumuzdaki periyodik bakımların yapılması şartı ile termobloklarımız

her türlü zor şart altında çalışabilecek durumda üretilmektedir. Alimünyumdan

imal edilen fan hem haf hem de korozyona dayanıklılığı sebebi ile çürüme

olaylarını önlemektedir.

Termobloğun kullanım ve ayarları kolaylıkla düzenlenebildiği için, kömür 

kalitesi değişmediği sürece tek bir ayarlama ile stabil olarak uzun süre

kullanıma olanak vermektedir.

Termobloklarımız her iklim şar tında tam verimli ve fonksiyon olarak görevini

yapmaktadır. Periyodik bakımların zamanında yapılması ile makineden 

arzulanan tam verim elde edilecektir.

Termobloklarımız  tavlama  fırınlarında  metal  gerginlikleri  alınarak,  elektrostatik

boya ile boyanmıştır. Uzun yıllar dış or tam şar tlarından etkilenmeden görev

yapmaları hedeenmiştir.

Modüler

Kaliteli

Ekonomik

Dayanıklı

Pratik

Fonksiyonel

Estetik
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Termobloğun Genel Tanımı

      Termobloklar ısıtma, kurutma gibi ısı enerjisine ihtiyaç duyulan her alanda düşük yatırım
maliyeti ve hızlı yüke girme gibi avantajları nedeniyle çokça tercih edilen ısı transmission
cihazlarıdır. İmalatta eşanjörlerine göre; borulu tip, hücreli tip veya serpantinli tip, yakıt
kullanımlarına göre de katı, sıvı ve gaz yakıtlı olarak değişik şekillerde üretilmektedir.
Firmamız kullanım yerlerine göre değişik tiplerde termobloklar üretmektedir. Kazanın modüler
özellikte olması modül modül değiştirilme olanağı sunmaktadır. 

Kazanlarımız 5 ana kısımdan oluşmaktadır; 

Sıcak Hava Apereyi ( ana gövde, kazan )
Stoker
Radyal Fan
Kumanda Panosu
Galveniz ve Branda Boru Aksamı

Kullanım Alanları; 

Tavuk ve Hindi Çiftlikleri
Seralar
Elektrostatik Boya Fırınları
Fabrika ve Düğün Salonları
Kuruyemiş Fabrikaları
Kereste, Mısır, Tahıl, Defne, Sebze, Meyve vb. Kurutma
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Sıcak Hava Apereyi
    Termobloğun ana gövdesidir. Yakıttan elde edilen ısı enerjisinin eşanjörler ve cehennemlik 
cidarları yardımıyla ısıtılacak havayla buluştuğu yekpare gövdedir. Kullanım alanlarına göre değişik
tip ve kapasitelerde üretilebilir. 

Sıcak Hava Apereyi  Genel Tanımı ve Özellikleri

İmalatta kullanılan saclarımız HRP 6222 A1 kaliteli  ithal sac (soguk haddelenmiş, tavlanıp 
gerilimleri alınmış, asitlendirilmiş ve yağlanmış saclardır.) Eşanjörler 600 tonluk presslerde
basılarak üretilen yassı paneller,  birbirlerine kaynaksız kenetlenme sistemi ile  birleştirilmiştir. 
Böylece ısınma ve soğuma aşamalarında genleşmeden kaynaklanan deformasyon ve çatlamalar
önlenmiştir. Eşanjörlerde  kabartma metodu ile  hava kanalları oluşturularak hava sürtünme 
kayıpları en aza indirilmiştir. Böylece ısı transferinde % 15 daha fazla verim alınmıştır.
Eşanjörlerde standart kaliteyi sağlamak için, uygun kalite sactan 9 farklı işlemden geçirilerek
imal edilmiştir.

Tüm parçalar lazer ve plazma kesimlerle hashas olarak hazırlanmıştır.

Kazan komple olarak elektrostatik boya fırınında boyanarak dış or tam şartlarından zarar 
görmeleri engellenmiştir.

Kazan içindeki cehennemlik tabanı ve kazan kapakları ateş betonu ile sıvanarak ısıya dayanıklı
hale getirilmektedir.

Kazanlarımız yekpare gövde olarak ısı fırınlarında tavlama yapılarak kaynaktan dolayı oluşan 
gerilimleri alınmaktadır.
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Stoker

Stoker; yakıtın depolandığı ve yakıldığı yerdir. Bunkerde depolanan yakıt helezon yardımıyla 
otomatik olarak yakma ortamına alınır, yakma fanı yardımıyla ortama hava gönderilir ve yakıtın
yakılması sağlanır. Karıştırıcı çubuk yardımıyla yakıt homojen bir şekilde dağıtılır ve ilerletilir bu
sayede yakıtın daha kolay yanması sağlanır. Aynı zamanda yanan yakıtın ilerlemesini sağladığı
için yanması biten yakıtın külhan boşluğunu düşmesini sağlar. Külhan boşluğuna dökülen küller
deşarj kolları yardımıyla. dışarıya atılır.

Stoker Genel Tanımı ve Özellikleri

Ocaklar 60 parça ızgaradan ve özel krom alaşımlı dökümlerden oluşmaktadır. Ocakların
gerilmelerden dolayı çatlaması önlenmiştir. Ayrıca ızgaralarının yerine uygulanması çok kolaydır.

Delik adetleri daha sık yerleştirilmiştir. Deliklerin sık olmasından dolayı ızgara ile yakıt 
arasında hava yastığı oluştuğundan ızgaranın  tüm yüzeylerinde yanma sağlanmaktadır.
Böylece yakma havasını en iyi şekilde kullanılıp yakma randımanı %98 verimli hale 
getirilmiştir. Yıpranan parçaların değişimi ve bakımı çok kolaydır.

Özgün tasarımlı stoker  çift cidarlı olarak üretilmektedir. Özel tasarımı sayesinde yanma potası
içersinde havayı homejen bir şekilde dağıtır. Külhan saclarının çift çidarlı olması külhan 
bölgesinin soğumasını sağlar ve yakma havasını ısıtır. Isınan yakma havası kömürün daha
kolay yanmasına sebep olur ve  %10 daha verimli yanma sağlanmış olur.

Yakıt sevk ve karıştırıcı motorlu redüktörleri ayrı ayrı olduğu için sevk ve karıştırıcı ayarları
hashas ve bağımsız bir şekilde ayar imkanı sunmaktadır. Kömürün daha randımanlı 
yanması ve enerji tasarrufu sağlar. Kül atma kolu karıştırıcı ile eş zamanlı çalışmaktadır.
Otomotik beslemeli ve otomotik kül atmalıdır.

Karıştırıcı uçlar 18/10 cr/ni alaşımlı olup ısıya dayanıklı üründen imal edilmiştir. Karıştırıcı
uçların iki parça olmasından dolayı yakıta göre ayarlama imkanı sunmaktadır.
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Ana fan iç yada dış or tamdan ısıtılmak üzere aldığı soğuk havayı basınç kazandırarak 
kazanın  ana fan girişinden kazan içine  basar. Burada ısınan hava sıcak hava çıkışından
dirsek ve borular yardımıyla kümes içine gönderilir. 

1050 kalite 4 mm elektrolize %99 saf aliminyum levhadan  imal edilir. Böylece aynı 
hacimde olabilecek sacdan mamul fana göre 3 kat daha haftir buda motora binen 
yükü azaltmaktadır. Motor başlangıç amperi daha düşüktür ve enerji tasarrufu saglar.

1000 d/dk  motorlara göre dizayn edilmişlerdir. Düşük devirli fan enerji kayıplarını 
azaltır. Böylece daha fazla basınçla hava pompalanmış olur.

Tavuk çiftlikleri için özel olarak üretilmektedir.Hava kayıpları en aza indirilmiştir.
İhtiyaç kapasitesine göre her kazanın fanı ayrı olup elektrik saryatı önlenmiştir.

Sac fanlar nemden dolayı paslanınca hava sür tünmesi ar tacaktır, bu durum hava 
debisinin azalmasına ve motora binen yükü ar tıracaktır.

Anafan Genel Tanımı ve Özellikleri

Sessiz çalışırlar. Böylece ilk gelen civcivlerin sesden dolayı emiş borusu önünde 
toplanması önlenmiş olur. Ses ve gürültü azalması civcivlerdeki stresi azaltarak 
yemden yararlanma oranlarını ar ttırır. Radyal fanların çalışma prensibi merkezden 
alıp çevresel bıraktığı için hava debisinde kayıp olmaz. Aksiyal fanlardan farkı budur 
ve bu sayede kazanın soğuması için fanlardan emilen havanın tamamı kazan içerisine
gönderilir. 

Anafan

12Radyal fanlar alüminyum kaynak yapılarak birleştirilmektedir.
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Kumanda Kontrol Sistemi Genel Tanımı ve Özellikleri Kumanda Kontrol Sistemi

380 v. ac 50 hz sanayi elektriği ile çalışır.

3 adet dijital termostat, 2 adet dijital aşör  tarafından kontrol edilen otomatik  
kumanda sistemine sahiptir.

2 adet 600 c 'ye dayanıklı, 1 adet 150 c 'ye dayanıklı toplam 3 adet dijital 
termostat sistemi mevcuttur.

600 c dijitallar kazan ısısı ve anafanı kontrol etmektedir.

150 c dijitaller ise or tam içerisini kontrol etmektedir.

Pano üzerinde bulunan dijital aşörler yakıt ve karıştırıcı ayarlarını en hassas 
şekilde ayarlayabilir.

Zaman aşörü ile kazanı uykuya alma imkanı vardır.

Bütün sistemi gerektiğinde manuel olarak kontrol etme imkanı sağlanmaktadır.

Arıza ikaz lambaları ile arızayı tespit imkanı sağlanmaktadır.

MAKSİMUM ELEKTRİK TÜKETİMİ (KWH)

Karıştırıcı

Redüktörü

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

Yakma Fanı

Motoru

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,75

0,75

0,75

Ana Fan

Motoru

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

7,5

7,5

Toplam

2,21

2,61

3,31

4,11

5,11

6,61

8,99

8,99

8,99

Kapasite

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Yakıt Sevk 

Redüktörü

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

Motorların aşırı akım termik rölelerle korunması sağlanmaktadır.
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Modüler ile Klasik Arasında Kıyaslama

Kül Deşarj Sistemindeki Farklar

Modüler termobloğun kül deşarj işlemi otomatik olarak gerçekleştiğinden 
kullanıcıya kolaylık sağlar.

Klasik termoblok kül deşarj yapmadığından kullanıcı kendisi temizlemek 
durumundadır.
Eğer kullanıcı düzenli olarak yanma bölgesini temizlemezse aşırı kül birikmesinden 
dolayı kazan deforme olur. Bunun yanı sıra karıştırıcı sisteminine zarar verir.

Kül uzun süre beklediğinde karıştırıcı kolu, karıştırıcı ucu erir ve sisteme zarar verebilir.

Kül deşarj işlemi yapılmadığından dolayı yakıt uzun süre yanma ortamında kalır 
ve kısmen ocak dışına çıkarılmış olan yarı yanmış yakıtlar yavaş yanma ile 
yanma sürecini büyük oranda tamamlarlar. 

Radyal Fan İle Aksiyel Fan Arasındaki Farklar

Radyal Fan : 

Hava emişi merkezden alıp çevreden bıraktığı için debi ve basınç kaybı olmaz 
bu da kazanın soğutulması ve havanın ortama sevk edilmesinde önemli bir etkendir. 

Motor düşük devirde çalıştığı için daha sessiz çalışmaktadır.

Aksiyel Fan : 

Çalışma sisteminden dolayı havayı eksenel yönde hareket ettirir ve hava bir 
miktar geri kaçar bu sebepten dolayı kazanın soğutulma ve havanın or tama 
sevk edilme verimi düşüktür.

Motor yüksek devirde çal ışt ığ ı iç in daha gürül tü lü bi r çal ışma olur ve 
rahatsızlık verir.

www.kahyaoglu.com.tr

Klasik ve Modüler

Moduler ve Klasik Modeller
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“Kalite, Hizmet ve Estetiğin

Buluştuğu Nokta”
Kazan çeşit ler imiz arasında sadece katı yakıt deği l , müşterinin ve bulunduğu 
ülkenin yakıt temini ,bol luğu,temizl iği ,ve ucuzlugu sebebiyle tercih edi lmesi 
dur umunda LPG, NPG gaz l ı s is tem ve MOTORİN yada fue lo i l i le ça l ışab i len 
t e r m o b l o k l a r y a p m a k t a v e r a n d ı m a n l ı o l a r a k k u r u l u m u n u y a p m a k t a d ı r. 
Buradaki fark gaz yada petrol ürünlerinin ayrı brulörler kullanmasıdır…

Alternatif Modeller



Termoblok Uygulanmış 
Tesis Örnekleri

Sera Isıtma

Salon Isıtma

Kümes Isıtma

Mumlama Ün�tes�nde
Sıcak Hava
Uygulaması

Ç�ft Katlı Kümeslerde
Kazan Uygulaması

Kafes Isıtma
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Yuva Kadar Sıcak..



Devlet Karayolu Altı Dallıca Mevkii - Nazilli / AYDIN

Telefon
Faks
E - Posta

:
:
:

+90 ( 256 ) 316 15 13 - 316 15 14 
+90 ( 256 ) 316 00 44 
kahyaoglu@kahyaoglu.com.tr
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